1. Kvartal 2016

Nyhedsbrev for Foreningen Skamstrup og Omegn

Billede af Skamstrup 1913
For ikke så længe siden fandt jeg, helt tilfældigt på internettet,
dette billede taget i Skamstrup i 1913. Nogle har sikkert set det
før, men mange har ikke. Derfor synes jeg, at jeg ville dele det
med medlemmerne i vores forening.
Velkommen til et nyt år.
Red.

VORES FORENING ER I KRISE !
Bestyrelsen er halveret. Medlemstallet rasler ned. Antallet af
aktiviteter og arrangementer skrumper ind.
Det er på høje tid, at medlemmer og andre tager affære og
ansvar, hvis foreningen skal bestå.
Ja! - Det lyder alvorligt – og det er det også. Det er ikke den
overskrift, man ønsker at starte det nye år med, men vores
forening, ” Foreningen Skamstrup og Omegn”, ER i virkelig krise.
Siden valget i 2014 er antallet af bestyrelsesmedlemmer ( valgt i
2014 + 15) reduceret fra 7 til 4 medlemmer. Senest har
formanden gennem et par år, Erland Møller, valgt at udtræde af
bestyrelsen af personlige årsager.
Ved den kommende generalforsamling den 10. marts fortsætter
2 af dem, der blev valgt ind i 2015, mens 1 fra valget i 2014
genopstiller og 1 ønsker ikke genvalg!
Også medlemstallet er dalet drastisk. På godt og vel 2 år har
omkring 40 medlemmer ikke betalt medlemskontingentet.
Trods udsendte påmindelser, er der ikke betalt, og vi må derfor
betragte disse som udmeldt.
Med færre medlemmer bliver vores økonomi voldsomt trængt,
men værre er at, der bliver færre, som vil stille sig til rådighed for
at stable arrangementer på benene.
Som følge af det har bestyrelsen også været nødt til at lægge
nogle af de gode arrangementer og aktiviteter – som vi har
gennemført de sidste mange år - på is.
Forsamlingshuset som centrum for fællesskab.
Det er en foruroligende udvikling, hvor der er meget på spil.
Vi har et velholdt og velfungerende forsamlingshus, som med den
store udlejningsprocent er alfa og omega i foreningens økonomi.
Det er også et samlingssted, som mange i andre landsbysamfund
anser for et fantastisk og uvurderligt gode for et aktivt
landsbyfællesskab, ja, et gode, som i andres øjne er
misundelsesværdigt og eftertragtet.
Det er vores forsamlingshus og det er dig og mig, der bestemmer, hvad det skal bruges til !

Vi bliver ”fattigere” hvis vi mister vores forsamlingshus. Sker det,
så forsvinder nærkontakten og muligheden for samvær og fælles
oplevelser. Skal alt dette, som er bygget op gennem de seneste
ca. 10 år, gå tabt ? Er interessen for fællesskabet virkelig så sløj?
- Det håber vi ikke! - Men hvis det skal undgås, må flere hjælpe
os og give en hånd med så vi kan få genskabt foreningsånden.
Jo flere der løfter i fællesskab, jo mindre arbejde skal den enkelte
udføre og jo sjovere og hyggeligere bliver det.
Der er dog stadig lys i mørket!
Midt i alt dette, skal der også lyde positive tanker. Der er stadig
velfungerende aktiviteter i gang. Bl.a.:
- Vi har et loppemarked, hvor nogle medlemmer gør et kæmpe
arbejde for at sikre foreningens økonomi, med samtidig hygger de
sig, mens de går og sætter ting på plads.
- Vi har vores ”Skolestuemuseum”, der formidler landsbyhistorie
på flotteste vis.
- Vi afholder fortsat nogle få gode arrangementer, hvor tilslutningen er rimelig og økonomien balancerer.
- Vi har et team af pensionister, som sørger for, at forsamlingshuset holdes i god stand.
-Vi har en ny redaktør af ”Nyhedsbrevet”, som vil gøre sit til, at
alle fremover får informationer om foreningslivet.
Fremtiden ?
Det er – som bekendt – altid svært at spå om fremtiden. Men det
er heller ikke det, der er brug for. Derimod er der brug for aktiv
handling. Vi kan ikke leve på fortidens meriter.
Så kom nu …….!
Kom nu ud af busken! Det er altafgørende, hvis foreningen bare
skal genvinde noget af det niveau, den var på for blot 2 -3 år
siden.
- Vi MÅ have flere til at deltage aktivt, når der skal stables
arrangementer på benene.
- Vi MÅ få flere til at slutte sig til foreningen igen.

- Vi MÅ række hånden ud og tilbyde vor indsats, hvor meget vi nu
end har tid til og orker hver især. Det gælder også de, som i
flere år har ydet en stor indsats, men som nu mener, de har gjort
deres. Der er ingen fremtid i at hvile på laurbærrene.
- Vi MÅ have bestyrelsen fuldt besat igen. - Så derfor:
STØT OP OM FORENINGEN VED ÅRETS
GENERALFORSAMLING
I MARTS MÅNED.
På vegne af bestyrelsen:

John Christensen.

Meget er for stort, intet er for småt

RITAS MALERSERVICE
SØRNINGEVEJ 8
4450 JYDERUP
TLF.: 61 11 35 44

Foreningen Skamstrup og Omegn afholder
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 10. MARTS 2016 KL. 19.00
i Skamstrup Forsamlingshus.

DAGSORDEN:
1.
Valg af dirigent, stemmetællere og protokolfører.
2.
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
i det forløbne år.
3.
Fremlæggelse og godkendelse af det revidere
regnskab for 2015.
4.
Behandling af indkomne forslag.
5.
Behandling af budget samt fastsættelse af kontingent.
6.
Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
7.
Valg af 2 bilagskontrollanter.
8.
Eventuelt.
----------------------------------

Ad 4: Der er indkommet forslag til ændring af vedtægternes
paragraf 6.
Ad 6: 2 medlemmer af bestyrelsen, Susanne Hansen og
John Christensen (valgt i 2015) fortsætter.
Henriette Christoffersen (valgt 2014) genopstiller.
Walther Rose genopstiller ikke.

OBS: KONTINGENT / MEDLEMSSKAB 2016.
Kontingentet til Foreningen Skamstrup og Omegn (FSO) er
fortsat uændret: kr. 200 år/pr. person. Beløbet kan indbetales på
vedlagte girokort, eller kontant til kasserer:
Susanne Hansen.
Du kan også overføre via netbank til foreningens konto:
Reg. nr.: 2190 Konto nr.: 5070500916
HUSK: Stemmeret ved generalforsamlingen kræver at
kontingent er indbetalt inden generalforsamlingen d. 10.marts.

REDAKTØR FOR ”NYHEDSBREVET”.
Det er med stor glæde, at Gert Grønnegaard har sagt ja til at
være vores nye redaktør på ”Nyhedsbrevet”. Det er enormt vigtigt
at nå ud til foreningens medlemmer med div. information.
Nyhedsbrevet vil udkomme 4 gange årligt:
februar – maj – august – november.
Enhver er velkommen til at komme med indlæg til nyhedsbrevet.
Sendes pr. mail til redaktøren senest en 15 i måneden før
udgivelsesmåneden. E-mail: gg@gertoghanne.dk .
Gert Grønnegaard er desuden fortsat redaktør af foreningens
hjemmeside:
www.skamstrup-fso.dk

15. April

GIV OS DIN E-MAILADRESSE ….. !!
Bestyrelsen vil hermed opfordrer alle, som endnu ikke har oplyst
os deres
e-mailadresse, om at gøre det. Det er
nemt for dig, og det vil være en stor
hjælp for os, idet det er hurtigere og det
er gratis at rundsende nyhedsbreve og
øvrige informationer.
Så please … !
E-mail adr. kan sendes til: john.okt48@gmail.com eller til
shsept1956@gmail.com.
John

LOPPEMARKED.
Så er vi atter klar til at modtage alle gæsterne til årets første
loppemarked i loppestalden som vil finde sted:
Lørdag den 28. maj 10.00 – 14.00
Besøg også Cafeen, som sælger øl ,vand, kaffe og the, og til de
sultne er der både kage og pølser.
Glæd jer til at komme og gøre en go´ handel.
Vi glæder os til at se jer.
V/Anette og Walther Rose 28199268
HUSK:

Har i overskydende effekter kan de afleveres om
onsdagen, eller ring til Walther og aftal tidspunkt
afhentning.

Åbent hus ?
Da Foreningen Skamstrup og Omegn blev stiftet, var en af de
primære formål, at skabe bedre sammenhold i vores lille
lokalsamfund. Dette har stadig den højeste prioritet blandt
foreningens gøremål.
Med dette for øje planlægges hvert år en række arrangementer,
hvoraf nogle er faste traditioner. Andre er nye tiltag.
Gennem disse år har en lille skare af vores lokale medborgere
lagt en masse arbejde og energi i at gennemfører disse
arrangementer, og motivationen til at fortsætte med dette,
afhænger i høj grad af, hvor godt de bliver modtaget og, hvor stor
opbakning der er.
For nogle år tilbage var der nogle, som tog det initiativ at holde en
ugentlig ”Pub-aften” i forsamlingshuset, hvor man kunne mødes
over en kop kaffe, en øl eller vand og få sig en sludder og lægge
øre til det sidste nye bysladder ;o). - En knald god idé, efter min
mening. Desværre løb det ud i sandet, til stor skuffelse for de
mennesker, der stod bag ideen.
Efterfølgende har jeg snakket med flere ”Skamstruppere” om
dette, og mener nu, at have fundet ud af, hvad der egentlig gik
galt.
En del ville ikke komme til disse aftener, fordi de havde den
opfattelse at det var for ”Bodega-agtigt”, og der var for meget
”mandehørm”.
DET var en helt forkert opfattelse, som nok skyldes fordomme og
forkert information / beskrivelse !
Til gengæld synes jeg selv, at tidspunktet ( kl. 18 – 20 ) var lidt
uheldigt valgt.
Nu sysles der igen med tanken om at holde forsamlingshuset
åbent på bestemte dage. Tanken med dette er, at alle kan komme
og hygge sig, møde venner, naboer og/eller andre mennesker
over en kop kaffe, en øl eller sodavand mens der evt. nørkles
med strikketøj eller stra-pude-maj. ;-)
Vi kan også stille borde op, efter behov, så der kan spilles kort og
hænge en dartskive op, så der kan spilles dart.
Måske er der nogen, der vil holde et foredrag eller bringe et eller
andet spændende emne til debat?

Hvis stemningen og opbakningen er til stede, kan vi også
arrangere fællesspisning ? Er det det vi vil ?
Dette tiltag kunne vi tænke os at ”søsætte” til efteråret.
Til at begynde med vil det blot blive en gang om måneden men,
hvis det bliver en succes – hvilket vi selvfølgelig håber – kan det
blive én gang hver eller hver anden uge. Hvilke ugedage det vil
blive, ved vi ikke endnu.

Foruden ovennævnte, er der pt. flere ideer i støbeskeen, som vi
håber kan bidrage til at bringe aktivitetsniveauet tilbage.
F.eks. er det et ønske, at ”Heimdal Musikforsyning” genopstår.
John og Gert

Forslag til arrangementer.
Når jeg sidder og kikker på foreningens årsprogram for i år,
slår det mig, at der i kun er ganske få arrangementer.
Som man kan forstå på det man læser andet sted i bladet,
skyldes det formentligt, at der er for lidt tilslutning og for få til at
stable et arrangement på benene. Hvor er det dog trist.
Jeg har derfor i et stykke tid syslet med tanken om at afholde en
hyggelig aften med vinsmagning, ølsmagning eller whiskysmagning, men, hvis tilslutningen til øvrige arrangementer er så ringe,
hvor stor er så interessen blandt foreningens medlemmer for en
sådan prøvesmagning ?
Derfor skriver jeg nu dette indlæg for at finde ud af det.
Jeg vil meget gerne stable et sådan arrangement på benene, på
et passende tidspunkt i 2016, hvis der ellers er tilstrækkeligt
mange, som er interesserede. Det kræver jo trods alt et vis antal
tilmeldinger, hvis prisen skal holdes på et niveau, hvor vi alle kan
være med.
Derfor håber jeg at få mange tilbagemeldinger.
Gert.

KONTAKTPERSONER
Udlejer ( Forsamlingshuset )

Loppemarked

Sonja Christiansen
Skamstrupvej 86, Skamstrup,
4440 Mørkøv
Tlf: 59274152 Mobil: 26292668
e-mail: sonjahkc@mail.dk

Anette Rose
Sørningevej 18, Sørninge,
4440 Mørkøv
Mobil: 29199975
e-mail: rose@knus.dk

Skolestuen

Redaktør (Nyhedsbreve)

Lotte Christensen
Skamstrupvej 34, Skamstrup
4440 Mørkøv
Tlf: 59271580 Mobil: 29385543
e-mail: lck.skamstrup@gmail.com

Gert Grønnegaard
Skamstrupvej 290, Skamstrup,
4440 Mørkøv
Tlf: 59277709 Mobil: 23984802
e-mail: gg@gertoghanne.dk

Foreningens hjemmeside

Koordinator Vedligehold

Gert Grønnegaard
Skamstrupvej 290, Skamstrup,
4440 Mørkøv
Tlf: 59277709 Mobil: 23984802
e-mail: gg@gertoghanne.dk

Åben

BESTYRELSEN 2015
Formand

Sekretær

Åben

John Christensen
Lindholtvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv
Tlf: 51921910
e-mail: john.okt48@gmail.com

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Susanne Hansen
Hovedgaden 47 st.th.
4440 Mørkøv
Tlf: 59275892 Mobil: 24492826
e-mail: shsept1956@gmail.com

Walter Rose
Sørningevej 18, Sørninge,
4440 Mørkøv
Tlf: 29199975
e-mail: rose@knus.dk

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Henriette Christophersen
Skovbrynet 19 2.th
4450 Jyderup
Mobil: 42773391
e.mail: h123hoved46@gmail.com

Åben

Suppleant

Suppleant

Åben

Åben

Bemærk: John bestrider formandsposten frem til generalforsamlingen

